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Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-uteza 61./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is eziinzendö.

Előfizetési ára :
Egy évre........................................................ 4 frt.
Fél évre........................................................ 2 „
Negyedévre.....................................................1 „

Egyes szám ára 11 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és Joerges A. özv. és fla

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.
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Kapunk állandó katonaságot — talán.
Sokszor a véletlen jön az emberek, városok 

segítségére.
így ki gondolta volna, hogy régi óhajunk, 

hogy e város állandó helyőrséget kapjon, egy
szerre egy véletlen folytán ismét, aktuálissá vált.

Már-már azon hiszemben voltunk, hogy e 
város azon törekvése, hogy állandó katonaságot 
kapjon, végképpen elszunnyadozott, a midőn egy
szerre egy hatalmas generális, mint deus ex 
machina megjelenik törzskarával városunkban 
egy véletlenül városunkat is útba ejtő harczá- 
szati tanulmány útban és derék polgármesterünk 
eziránt hozzá intézett, szavaira ünnepélyesen ki
jelenti, hogy e város nagyságánál, fekvésénél 
és harczászati szempontból is fontosságánál fogva 
méltán tarthat igényt arra, hogy benne állandó 
helyőrség legyen. Részéről — igy mond — igen 
magas helyen latba fogja vetni minden befo
lyását, hogy ide honvédség helyeztessék — ha 
a város alkalmas laktanyát építtet.

E hatalmas generális Bolla Kálmán altá
bornagy a IV-ik honvédkerület, parancsnoka 
volt, ki törzskarával rövid fél napot időzött 
városunkban.

Már nehány év előtt, lapunk megindításakor 
és azóta is sokszor fejtegettük azt,, mily üdvös 
és haladást jelentő dolog volna az, ha Sclmccz- 
bányán akár közös, akár honvéd katonaság
volna állandóan. Felsoroltuk részletesen ennek 
előnyeit és hivatalos részről is megindult a moz
galom, a mely azonban — sajnos — csak azt 
eredményezte, hogy a honvédelmi minister ur a 
a város ezen óhaját „előjegyzésbe" vette 
s ezzel a nagy garral megindult, mozgalom leg
alább látszólagosan véget ért.

Most a véletlen segitett ahhoz, hogy e vá
rosunkra nézve főfontosságu kérdéssel újból 

_j „Selmeczliáiyai Hetilap" eredeti tárcsája.
Piros pünkösd napján.

(Bandi dalaiból.)

Májusfát ültettem 
Az ajtód elébe ; 
Szivemet kínálom 
Szivedéit cserébe.

Nem kell nekem semmi 
Sem földön, sem égen, 

Te vagy csak egyedül 
Az én üdvösségem.

*
Páros gerle turbékol ott

A zöldellő ágon ;
Jer csókolj meg, ölelj is meg,

Édes gyöngyvirágom!

Megsegít az Isten engem,
A hogy tőle várom : 

Piros pünkösd napján leszesz 
Az én hites párom.

*
Rám virradt a piros pünkösd napja, 

Hajh, de siratóra!
Most teszik a halovány mátkámat

Fehér koporsóba.

foglalkozhatunk és tehetjük ezt annál intenzivebb 
módon, mert akadt egy minden tekintetben ha
talmas protektorunk, ki legfelsőbb helyen is 
pártolni fogja törekvésünket — ha a város alkal
mas laktanyáról gondoskodik.

Ne mulasszuk, ne halasszuk el e véletlen 
szerencsés alkalmat egy pillanatra se. Üssük 
most már a vasat, addig, a mig tüzes és tegyünk 
első sorban is lépéseket arra nézve, még pedig 
sürgősen, hogy a honvéd laktanya részére alkal
mas hely kijelöltessék s illetve készenlétben 
tartassák.

Szerény véleményünk szerint, legalább ez 
idő szerint, e czélra legalkalmasabbnak tartanók 
a város tulajdonát képező, úgy nevezett Piscbl- 
féle telket, melyen az alsó óvoda van; feltéve 
hogy hozzá még nehány szomszédos telek fog 
kisajátittatni.

A piaczi kérdés — habár szintén fontos — 
de nem oly első rendű kérdés, mint egy állandó 
helyőrség ide helyezésének kérdése. Ezt azért 
mondjuk, mert a kérdéses területet sokan piaczi 
czélra akarnák felhasználni. Találunk mi erre 
más, közelebb és mégis alkalmas területet 
is, ha rá fogunk végképpen szorulni. Itt van 
például a mostani kis állatvásár-tér, melynek 
környezetét szintén ki fog lehetni sajátítani 
a szivargyár előtti térségig és akkor ez is meg 
fog, még pedig jobban felelni, a vásár-tér czél- 
jainak.

Szóval ne mulasszuk el se m mi s z i n 
alatt e kedvező alkalmat arra, hogy e város 
régi óhaja, hogy állandó katonasága legyen, 
teljesedjék és most főképpen a városon áll, hogy 
a czél eléressék.

Egy oly kimagasló állású, hatalmas befo
lyású, jeles stratéga e tekintetbeni pártfogása, 
mint a milyen Bolla Kálmán altábornagyé, csak 
a legszebb sikerrel kecsegtethet bennünket és

Ráborulok; ne vigyétek el még! 
Hagyjatok itt engem!

S a mig elhült ajkát csókolom, hadd 
Zokogjam ki lelkem!

Bandi.

Pünkösd.
Piros pünkösd napja a szépsége egész teljében 

kifejlett természet ünnepe. Üde lomb és illatos virág 
mindenütt, s a felszálló pacsirta éneke a dicsköltemény, 
mely az örök, a nagy természet bubáját zengi.

Csak az ember távolodik mindinkább a termé
szettől; kedélyének nincs meg már az a finom érzéke, 
mely a nyíló virág szirmain el tud gyönyörködni.

Letűntek már az idők, midőn májusfákat állí
tottak a házak elé s víg zeneszóval jártak a legé
nyek.

A költészet himpora lemállott rólunk, csak az 
érdek rugója hajtja tetteinket.

Harcz és háború ostora suhog fenyegetöleg fe
jünk fölött, s az ember, az isten képmása, késsel ke
zében döfésre készen áll.

Nyomor és Ínség mindenütt, s nem látjuk sehol 
a mentő gondolatot.

Vajha ismét, mint régen valamikor volt, tüzes 
nyelvek szállnának alá az égből, áldásos eszmét adva a 
hivatottaknak, mely eloszlassa a borút, elhárítsa a 
veszélyt, s mosolyt, békés, nyájas, boldog mosolyt va
rázsoljon ismét az ajkakra.

Lesz-e egyhamar' ily pünkösdje az emberek
nek ? !

ha hozzá elgondoljuk, hogy csakugyan pusztán 
stratégiai szempontból is e városban kellene 
lennie helyőrségnek és hogy ezt e város fek
vése, a nehéz, válságos időket tekintetbe véve, 
talán nyugodalma is megkívánja, akkor semmi 
kétség sem forog fenn az iránt, hogy e város 
ez iránti törekvése, ha azt most már minden 
rendelkezésére álló eszközzel a legintenzi
vebb módon támogatja, eredmény nélkül nem 
maradhat.

Persze, hogy az első feltétel, conditio sine 
qua non, hogy alkalmas kaszárnyáról gondoskodva 
legyen.

Véghetetlenül szezetnők és városunk sürgős 
érdekében is állana, ha ezen ügy már a leg
közelebbi junius havi rendes közgyűlésben szóba 
hozatnék és a szükséges előintézkedések meg
tétetnének. Azt tartja, és ebben igaza is van, a 
közmondás: „a véletlen mindenkinek kedvez 
legalább egyszer, de ha fel nem használja e 
kedvező pillanatot, annak segedelmét talán örök 
időkre elveszti."

Tartsuk ezt mi is szemünk előtt és cse
lekedjünk gyorsan!

A rendkívüli közgyűlésből.
Az e hó 23-án Szitnyai József polgármester elnöklete 

mellett tartott rendkívüli közgyűlés, rendkívüli monoton 
lefolyású is volt. Mintha valami lidércz nyomás ült volna 
a nagy számban egybegyült biz. tagok keblein, oly hall
gatagul viselkedtek. És ha a tüzrendészeti uj szabályren
delet tárgyalásánál többen fel nem szólották volna, akkor 
kisebb felszólalásoktól eltekintve, a tárgysorozat összes 
pontjaira rá lehetett volna mondani a sablonos : „tu
domásul szolgál". A tüzrendészeti szabályrendelet 
tárgyalásánál jóizü derültséget szült,mikora kis Czunna 
József derék vésnökünk némi összehasonlításba került 
a hosszú Weisz Ignácz biz. tag és nem kevésbé derék 
kereskedőnkkel . . már t. i. a házaik révén. A kis 
Czunna házában, melyre Pauer János biz. tag a Dr. 
Sluller Gyula biz. tag példálózgatására megjegyezte 
hogy „úgy is elakarja adni" (felkiáltások: Olló!) ugyanis 
sok, de kis szoba van, holott a hosszú Weisz pol
gártársunk házában óriási üzlelhelyiség és talán csak 
három szoba van; tehát egyforma arányban fizessék a 
tüzrendészeti járulékot ?

A közgyűlésen Farbaky István orsz. gyűl, képvi
selőnk is részt vett.

Miután Szitnyai József polgármester az egybe
gyült biz. tagokat üdvözölte, a közgyűlést azzal nyi
totta meg, hogy meleg hangon émlókezett meg Oldin- 
ger Antal plébános és biz. tag elhalálozásáról és hosszú 
időn át kifejtett üdvös, áldásos működéséről. A köz
gyűlés általános meghatottsággal, egyhangúlag elhatá
rozta, hogy Oldinger Antal emléke és érdeme jegyző
könyvileg megörökittessék és hogy intézkedés tétessék, 
hogy a központi választmányba és a közigazgatási 
bizottságba, melyeknek a boldogult tagja volt, az uj 
tag megválasztása mihamarább eszközöltessék.

Interpellácziok — pedig várták sokan — nem 
télettek és igy következett a tárgysorozat.

A házipénztár múlt, évre szóló számadásai a 
legnagyobb rendben találtattak és a városi számvevő
ségnek elismerés szavasztatott, mit e valóban példás 
hivatal teljes méréktékben meg is érdemelt.

A vízvezetékre nézve elfogadta a közgyűlés a víz
vezetéki bizottság által is ajánlott tervet kivitelre, mely 
tervet már nagyjából ismertettük. A költségre 10200 
frt irányoztatolt elő, de a közgyűlés, igen helyesen, 
hogy ne kelljék pólhiteleket igénybe venni, 12000 frto
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utalványozott ki, a 150,000 frtos regále kötvény köl- 
sönböl. Ezen, az uj akadémiához az ujuton egészen 
a Steingrubeni Urbán telekig vezető vízvezeték, házilag 
fog elkészíttetni.végleges vízvezeték ügye függőben 
marad, mig a kormány kiküldött szakértői vélemény
adásukat meg nem teszik.

Most következeit a tüzrendészeti szabályrende
leti javaslat, melyet Pauer János biz. tag mint tűzoltó 
főparancsnok készített és kimerítően ismertetett. E 
javaslat szerint, mely a közgyűlés által ssabályrende- 
letté emeltetett, az önkéntes tűzoltóság keretébe kény
szer tűzoltóság hozatik be, oly képen, hogy minden 20 és 
40 év közötti testileg ép, itt lakó ember köteles tűzvész 
esetén tűzoltói szolgálatot teljesíteni s ezért évenként 
három gyakorlaton részt venni. Kik pedig ezt telje
síteni nem akarnák, megválthatják e kötelezettségüket 
■— pénzzel. A napszámos évenként 50 krral, az iparos 
segéd 1 írttal, a kereskedő segéd 1 frt 50 krral, az 
önálló iparos 2 frttal, a kereskedő 3 írttal, a hivatal
nokok fizetésük arányához képesti díjjal. Az ebből és 
a szobák szerint, távolabb eső kisebb házakban 10, 
a belvárosi nagyobb házakban 20 krjával fizetendő 
tüzérségi adóból, valamint a városi segélyből és más 
tűzoltói czélra szánt jövedelmekből befolyó összeg 8 
tagból álló állandó, fizetett tflzörség fog fentartatni, mely 
őrség tűz esetén azonnal a helyszínén terem és addig 
is mig a tűzoltóság oda érkezik a gyors mentő intéz
kedéseket megteszi Svehla Gyula bányaigazgató azon 
kijelentése, hogy gondja lesz rá, hogy a bányamunká
sok is eleget tegyenek tűzoltói kötelmeiknek, nagy 
tetszéssel és helyesléssel fogadtatott. Ezt mi is igen 
helyesnek, igen jónak és tűzbiztonsági szempontból 
gyorsan keresztül viendőnek tartjuk; csak egy meg
jegyzésünk volna és ez az, hogy az állandó tűzoltói 
fizetett őrség tagjainak javasolt évenkénti 200 frt oly 
csekély, hogy azért alig fog lehetni kapni megbíz
ható alkalmas embereket, ha pedig csak olyan 
„Feuerwach" féle emberek alkalmaztatnak, a czél 
megint csak nem lesz elérve.

A tárgyhoz hozzászóltak: Pauer János, Dr. Sluller 
Gyula, Farbaky István, Heincz Hugó, Oszvaldt Gusztáv 
bizottsági tagok és az elnöklő polgármester is. Végül 
a megejtett eszmecsere után a javaslat elfogadtatott 
és az uj szabályreijdelet, kormányhalósági jóváhagyás 
után nyomban életbe fog léptetni.

Megjegyezzük, hogy e szabályrendelet Eperjes 
városának máris érvényben álló szabályrendelete sze
rint készült némi, viszonyainkhoz alkalmazkodó, módo
sításokkal.

A közgyűlés elrendelte és illetve elfogadta a 
tanács javaslatát, hogy a város összvagyona újból 
leltároztassék.

Felolvastatott ezután lovag Berks Róbert cs. és kir. 
kamarás, a Geramb unió képviselőjének levele, melyben 
előzékenyen tudatja, hogy a Sobó és Sattel-tárót, mint bá
nyaművelésen ez idő szerint kívül álló tárókat vízvezetéki 
czélokra az Unió a városnak használatába bocsátja 
évi 2 frtnyi haszonbér fizetése és oly kikötés mellett, 
hogy ha a bányaüzem azokban ismét folytatást nyerne, 
a város köleles lesz a megtett vízvezetéki berendezé
seket olyképpen átalakítani, hogy a bányaművelés e 
tárókban akadálytalanul folytatható legyen. A nemes 
lovag levelét hatalmas éljenzéssel fogadták.

A város által csak imént megvásárolt Adametz-féle 
telek bérbeadásának kérdésénél felszólalt Kachelmann 
Farkas biz. tag és kérdezte, hogy van az, hogy ezen 
telek, melyei a város csupán csakis azért vásárolt 
meg, hogy befásitassék, most bérbe adatik.

Polgármesterünk erre a felszólalót és a közgyűlést 
is megnyugtatta azon kijelentésével, hogy a bérbeadás 
csak egy évre történik és azért, mert ez évben a be- 
fásitással már elkéstek, de az a jövő évben meg fog 
történni.

Hogy Steffultón már legközelebb postahivatal 
lép életbe, örvendetes tudomásul vétetett.

Arad város átirata a 48—49-ki események em
lékének megörökítésére nézve általános nagy lelke
sedéssel fogadtatott és az e tárgyban a főjegyző 
által fogalmazott és felolvasott emlékirat a városunk 
területén lakó 48-as honvédeknek is ki fog kézbe- 
sittetni.

Szegény honvédeink iránt az elismerésnek 
ezen formáját — már engedelmet kérünk — kissé 
soványnak kell tartanunk, mert vannak közöltük 
olyanok, kik bizony nehány csengő ezüst forintra 
óbban rá vannak szorulva, mint sok szabadalmazott 
koldus.

A mi pedig a legszebb emlék volna, azt honvéd 
zohiúnk hiidethetné a legfenségesebben.

Csináljuk már egyszer ezt is meg, teljesítsük 
ezt a hazafias kötelességet is!!

A közgyűlés azután szép csendesen berekesztetett.

KÜLÖNFÉLÉK.
Pünkösd ünnepi egyházi sorrend.

A rom. kath. egyházban:
Vasárnap Pünkösd napján 8 órakor a Szt-Kata- 

lin templomban nagy szent mise, utána tót szt. beszéd. 
9 órakor a plébánia templomban magyar szt. beszéd, 
utána ünnepélyes infulás szt. mise, mely alatt az 
egyházi kar Kempter Károly miséjét adja elő. D. u. 
3 órakor ünnepélyes vecsernye. — Pünkösd másod
napján 8 órakor a szt. Katalin templomban szt. mise 
tót szt. beszéddel. 9 órakor a plébánia templomban 
énekes szt. mise utána német szt. beszéd.

*
Az ágost. evang. egyházban:

Pünkösd vasárnapján 8—10-ig tót, 10—12 óráig 
magyar isteni tisztelet. Áldozat az egyház javára. — 
Pünkösd hétfőjén 8—10-ig tót, 10—12 óráig német 
isteni tisztelet. Áldozat a lelkész javára.

— Személyi hírek. Farbaky István orsz. gyűl, 
képviselőnk nehány napi itt tartózkodás után Buda
pestre visszautazott. — Handel Vilmos ág. evang. 
főesperes Pozsonyból hol hivalosan volt elfoglalva, vissza 
érkezett. — P anek Ödön gymnasiumi igazgató Buda
pestről, hol a piarista-rend elhalt tartomány főnöké
nek temetésén részt vett, visszaérkezett. — Dr. Stuller 
Gyula bányakerületi mütőorvos és tb városi főorvos 
szülei látogatására múlt pénteken Kassára utazott, 
honnét szerdán érkezik vissza. — Litschauer Lajos 
bányaiskolai vezértanár és a Bányászati és Kohászati 
Lapok szerkesztője és Székely Vilmos bányaiskolai 
tanár, tanítványaikkal Erdélyben lett gyakorlati tanul
mány utjokbó) visszaérkeztek. —- Hidvéghy Árpád 
segédlelkész és lapunk munkatársa május hó 10-én 
kitűnő sikerrel tette le a zsinati vizsgát s most Béla- 
bányára küldetett helyettes plébánosnak.

— Halálozás. Özv. Mohay Gyuláné szül. Lucze 
Vilma, néhai Mohay Gyula, volt selmeczi bányaigazga
tósági számellenőr özvegyét súlyos gyász érte; mert 
édes anyja Lucze Istvánná szül. Bartholomeidesz Jo
zefa életének 75-ik évében leányának szerető ápoló 
karjaiba megszűnt, élni e hó 25-én. A boldogult hűlt 
tetemei 26-án szenteltettek be az ág. evang. egyház 
szertása szerint és 28-án tétettek Osgyánban, hová a 
tetem szállíttatott, örök nyugalomra.

— Olding’er Antal bélabányai plébános teme
tése múlt vasárnapon nagy pompával és e testvér 
városok lakosságának minden rétegének osztatlan, 
nagy részvéte mellett ment végbe. Összes, tekintélyes 
35,000 írtra rugó vagyonát, mint azt megírtuk., a Béta
bányán létesítendő apácza-zárdai iskola javára hagyo
mányozta a felejthetetlen nemeslelkü emberaarát.

— Bolla Kálmán altábornagy törzskarával, 
mint azt előre jeleztük, múlt hétfőn d. u. városunkba 
érkezett és a délczeg tisztek kíséretükkel együtt már 
kedden reggel 6 órakor elhagyták városunkat és 
Bars-Szenl-Kereszten át vissza Pozony felé vették 
utjokat. Hogy úgy bevonulásuk, mint városunkból történt 
kivonulásuk nagy feltűnést keltett és tömérdek bámu- 
lójuk akadt, nemcsak természetes egy nálunk ily szo
katlan, hogy úgy mondjuk, látványnál. Bolla Kálmán 
altábornagy és a tisztek nagyobb része a szőllő ven
déglőben voltak elszállásolva és a Bogya János ven
déglőjében rendezett ebéd után — amennyire az idő 
rövidsége engedte, megszemlélték a várost. — Este 
ugyancsak a velük érkezett Nagy Géza honvéd huszár
őrnagy és Bolla Kálmán altábornagy hadsegéde apósá
nál, Muszka József közgyámunk vendégszerető házánál 
tiszteletükre estebéd volt, melyen megjelent: Gsáfordi 
és jobbaházi Bolla Kálmán altábornagy és a pozsonyi 
IV. honvéd kerület parancsnoka, Hoffmann Hugó ez
redes, Balázs György ezredes, Dobieczky József al
ezredes, Nagy Géza őrnagy, Borovichenyi Gyula őrnagy, 
Krieger Kálmán őrnagy, Szitnyai József polgármester 
és Krausz Kálmán főkapitány. Az estebrdnél először a 
házi ur üdvözölte a magas rangú nagyrabecsült ven
dégeit, — utána az Altábornagy ur köszöntötte fel a 
házi urat, házi asszonyt, Nagy Géza huszár őrnagyot 
mint segédtisztjét és ennek kedves nejét magasztalva — 
megköszönve a szives fogadtatást — utána a polgár
mester köszöntötte fel az Altábornagyot, melyre ismét 
az Altábornagy ur a város haladását a polgármestert 
és rendőrfőkapitányt éltette. Érdekes és ráuk sel- 
mecziekre nézve nagy horderejű volt, a többi tosztok 
között a polgármesterünk felköszöntőjére Bolla Kálmán 
altábornagy által mondott tosztnak azon része, mely
ben kijelentette, hogy legmagasabb helyen latba veti 
befolyását az iránt, hogy Selmeczbánya már harczászati 
szempontból is honvédhelyőrséget kapjon — ha a 
város alkalmas laktanyáról gondoskodni fog. Nagy 
lelkesedéssel fogadták e kijelentést, melynek, hogy 
foganatja legyen mi is szívből kívánjuk A kedélyes 
hangulatban együtt volt társaság éjfél után 1 órakor 
oszlott szét. Az érdekes harczászati tanulmányúiban 
részt vettek:

Csáfordi és jobbaházi Bolla Kálmán cs. kir. altábornagy és 
a pozsonyi IV. honv. kerület parancsnoka, Hoffmann Hugó ezredes,
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Balázs György ezredes, Dobieczky József honv. huszár alezredes, 
Nagy Géza honv. huszár őrnagy, Majevszky l-’erenez őrnagy’ 
Hoffbauer Ede őrnagy, Bolya Károly őrnagy, Borovichenyi Gyula 
honv. huszár őrnagy, Krieger Kálmán őrnagy, Vágner őrnagy 
Petőez .János őrnagy, Győrffy András százados, Daubner Samu szá 
zados, Novotny Fiilöp százados, Dormándy Henrik százados. Horváth 
főhadbiztos, Dr. Mogán ezredorvosJShvoz hadnagy, Sehán hadnagy.

— Fényes esküvő volt e hó 21-én Jásznagy- 
kunmegyei Fegyverneken, a mikor is Bárdossy Antal 
bányatanácsos és selmeczbányai bányaigazgatósági elő
adó házasságot kötött Szabó J. fegyverneki ° föld
birtokos bájos leányával, Rózsával. Á "polgári házas-

d. e. fél 11 órakor, az egyházit 11 órakor 
kötötték meg utóbbit a fegyverneki r. k. templomban 
a hol a vőlegény öcssse, Bárdossy Géza rozsnyói kath’. 
gymnasiumi tanár adta a fiatal házaspárt egybe. Nász
nagy volt: Simay Ferencz türei (Erdély) földbirtokos. 
Tanuk voltak: a menyasszony részéről: Világhy Nándor 
nagyigmándi ; a vőlegény részéről : Holczer Lajos 
fegyverneki földbirtokos. Nyoszolyó leányok voltak: Szabó 
Pannika és Margit a menyasszony nővérei és Világi 
1 álma kisasszony. Daczára annak, hogy a lakodalom 
csak szűk családi körben tartatott, melyen a vőlegény 
édes anyja özv. Bárdossy Endréné is részt vett, mégis 
25 tagból állott a lakodalmas nép, mely vig zeneszó 
mellett sokáig mulatozott együtt, habár a fiatal házas
pár már d. u. fél négykor útra kelt és másnap vasár
nap reggel 6 órakor Garamberzenczére érkezett, honnét 
kocsin tette meg ide a rövid nász utat.

— Hymen. Geist Jakab a selmeczi kölögyár mű
vezetője e hó 31-én köt házasságot Szóld Salamon 
itteni kereskedő bájos leányával, Szerafin kisasszony
nyal. Ugyan ekkor megyen férhez Szóld Salamon má
sik lánya is, Giza, kit Rottman Dezső budapesti vasút 
hivatalnok, vesz feleségül. A kettős házasság kötés d. 
u. 5 órakor lesz a selmeczi izraelita templomOan.

Egy 48-as honvéd temetése czim alatt a 
múlt számunkban megírtuk, hogy az öreg Hraskó 
ígnácz, a nagy idők tanúja, meghalt. Ezen hírünket 
azzal kell helyreigazítanunk és megtoldanunk, hogy a 
nagy idők tanúja orvvadász soha nem volt, hanem 
igenis joggal biró paszionatus vadász és hogy sírja 
fölött Riedl Lajos volt 48-as honvéd és jelenlegi 
bányaigazgatósági hajdutizedes megható beszédet 
mondott, kiemelve, hogy, kevesbedik évről-évre a 
nagy idők tanúinak száma és mélyen elérzékenyedve 
mondá, hogy „bizony már kevesen vagyunk azon 
időből."

— A kohászati egylet ez évi közgyűlését múlt 
kedden tartotta meg tisztes kamaraházunk nagytermé
ben. Az egyleti tagok szép számmal jelentek meg, 
köztük lovag Berks Róbert csász. és kir. kamarás, 
Schvvartz körmöczi magán társniaVi bányaigazgató s\\>. 
A közgyűlést társas ebéd követte, melyen a tósztok 
sem maradtak el.

A selmeczbányai vidéki r. kath. népnevelők 
egyesülete f. évi május hó 31-én Hont-Szántón tartja 
rendes közgyűlését.

— Megszökött gyilkos. Bakabányáról sürgönyö- 
zik, hogy egy Bartosek Ferencz nevű egyén egy em
bert agyon ütött s onnét megszökött és azt hiszik 
hogy Selmeczbánya felé vette útját. A z esetről, mint 
halljuk, rendőrkapitányi hivatalunk is táviratilag lett 
értesítve, de a gyilkost eddig nem sikerült kézre ke
ríteni. Lapunk zártakor jó forrásból értesülünk, hogy 
a gyilkost még pénteken este elfogták Báthban a derék, 
éber csendőrök.

— Rendőri hírek. Veszett eb. A múlt na
pokban egy veszettnek látszó eb megmarta özv. Csap- 
láné kis lányát. A kutya szoros megfigyelés alá vétetett. 
Ez alkalomból újból fölszólalunk az iránt, hogy a vá
rosunkban hallatlan módon elszaporodott kutyákra 
nézve a szájkosár kényszere rendeltessék haladéktala
nul el, mert az ebmarások az utolsó időben felette 
sűrűn fordulnak elő. — Botrányos jelenet a 
Hungáriában. A Hungária szállóban múlt pénteken 
reggel valóban botrányos jelenet játszódott le, a meny
nyiben az ott alkalmazásban levő bérszolga Dittel. az 
uj akadadémiai palotát építő vállalkozó czég megbízott
jának szobájába már kora reggel bejött és szemtelen 
hangon követelte a ruha és czipő tisztításáért járó 
borravalóját, mert — úgy mond — a szállodás szol
gálatából kilépett és fizetése nem lévén, joggal köve
telheti a ruhatisztitási dijat. Dittel. erre a bérszolgát 
erélyesen kiutasította, de ez nem elégedett meg ezzel, 
hanem midőn látta, hogy későbben Dittel. betért a czuk- 
rászdába reggelizni, utánna ment és elég vakmerő volt 
őt ott is molesztálni. Dittel. ezután a rendőrséghez for
dult, mely a szemtelen bérszolgát 2 frtnyi birsaggal 
sújtotta büntetésképen, de ezen összeget a nagylelkű fel
jelentő fizette le, ki csak, azt akarta megmutatni, hogy 
a bélszolga eljárása büntetendő cselekmény ! Hogy van 
az, hogy első rangú szállodában ily botrányos jelenet 
játszódhatik le ? ? Ez csöppet sem válik sem a szálloda, 
sem városunk dicsőségére.

Örült nő a selmeczi kórházban. E napokban 
egy elme beteg fiatal paraszt asszonyt szállítottak be 
Tópatakról az itteni kórházba, mely mint nem köz
kórház, a felvétélt megtagadhatta volna, de miután a 
szegény beteg asszony férje, J. jómódú gazda a meg 
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figyelési s ápolási költségek lefizetésére magát kötelezte 
és az asszony inár e napokban valamelyik elmegyógy
intézetbe lesz elhelyezve, a felvételt Dr. Kapp Jakab 
tiszti főorvos — igen helyesen és humánosan — meg 
nem tagadta. — Az őrjöngő asszony betegségét a 
tiszti főorvos gyógyithatónak mondja.

A Szitnya-Osztály kirándulása. Pünkösd 
hétfőjén turistáink kirándulnák Módertáróra, mire az 
egyesület tagjainak figyelmét ez utón is felhívjuk. 
Indulás pont ötkor a városházától; útirány a Felső- 
Rónának ; vissza Gedeontárnának; összes gyaloglás 6 
óra. Kik az ebédet déli 1 órakor már itthon akarják 
elkölteni, 10 órakor indulnak Módertáróról vissza; akik 
pedig itt hosszabb időt kívánnak tölteni, Hodrusbányára 
szállnak le étkezésre.

— Eperjesiek nálunk. Az ev. lyceum igazgató
déhoz érkezett tudósítás szerint az eperjesi ev. collé- 
gium főgymnasiumának mintegy 30 tanulója több tanár 
vezetése alatt tanulmányútra készül hozzánk és Kör- 
möczbányára. Hétfőn este érkeznének G. Berzenczére, 
honnan kocsin jönnének Selmeczre ; itt kedden meg 
akarják nézni a bányákat és egyébb látnivalókat’ és 
még azon éjjel tovább indulnak Körrnöczbánya felé.

— Majális. Mint rendesen, úgy ez évben is a 
lyceum növendékei kezdik meg a májusi mulatságok 
sorát. Az idén már júniális lesz belőle, mert e hó 
elsején fog jaz lefolynyi, és pedig még a régi helyen, 
Kisiblyén.

— A gyógyszerészeti 7-ik járás gyűlése múlt 
csütörtökön volt Selmeczbányán az akad, vegytani 
teremben Margótsi János gyógyszerész és járási igaz
gató elnöklete alatt. A jegyzői tisztet Toperczer Sándor, 
Szfankay Ferencz gyógyszertárának gondnoka vitte. 
A tagok közül megjelentek: Hankus salgo-tarjáni, 
Medveczky lévai és Kirchner losonczi gyógyszerészek. 
A tanácskozás tárgyát a gyógyszerészi kamarák szer
vezésének módozata képezte.

— Törvényhatósági bizottságunk junius havi 
rendes közgyűlése Horváth Béla főispánunk elnöklete 
alatt jövő hó 14-én tartatik meg előre láthatólag 
érdekes tárgysorozattal.

— A „Herbst majális**, mely, mint értesülünk 
ez évben 25 éves jubileumát üli meg, folyó hó 3-án 
lesz megtartva a kisiblyei kies ligetben.

— Vidéki hírek. Zsaru óczán fényes es
küvő volt e hó 24-én a mikor is Stiglitz Miksa nőül 
vette Budai Mór ottani bányamű orvos szeretetre 
méltó, kedves leányát Vilmát. A polgári házasságkötést 
Petrovszky Alajos anyakönyvvezető, az egyházit az 
izraelita templomban a lévai rabinus végezte, ki gyö
nyörű beszédet intézett a fiatal párhoz. Ezt gazdag 
lakodalmi lakoma követte, melyen körülbelül 120 meg
hívott vendég vett részt, kik Kaldrovits József ven
déglős nagy termében világos reggelig mulattak pompás 
animóval lejtett (ánczoiással egybekötve. Számos vidéki 
volt jelen; az üdvözlő sürgönyök pedig valóságos 
özönnel érkeztek. — Felső-Hámorban e hó‘22-én 
egy munkásra fuvarozás közben egy szálfa esett oly 
szerencsétlenül, hogy az súlyos sérülései folytán, négy 
napi nehéz szenvedés után meghalt. Nagyobb vigyá
zatot kérünk a fák döntésénél és elfuvarozásánál, mert 
az ily balesetek egy idő óta nem tartoznak a nagy 
ritkaságok közé. Csak nem régen is történt ugyancsak 
Felső-Hámorban ily baleset, melynek szintén ember
élet eset áldozatul. Kellő elővigyázat mellett ; edig 
ilyesminek történnie nem volna szabad.

— A polg. dal- és zenekör közgyűlése, estéllyel 
egybekötve, junius hó 5 én, azaz jövő vasárnap lesz 
megtaitva a vigadóban.

— Villám világítás. E napokban újból itt jártak 
a villamvilágitási vállalat megbízottai és a megállapo
dások már annyira megérettek, hogy alig férhet többé 
kétség ahhoz, hogy városunkban rövid időnbelül villam- 
világilás lesz, belevonásával a közpoti fémkohónak, 
zúzdáknak, a ferenczaknai telepnek stb. A vállalkozó 
czég a város tulajdonát képező gázgyárt hajlandó 
megváltani és igy a város nem csak hogy mit sem fog 
veszteni, hanem egy modern nagy városi igényeknek 
megfelelő világítást fog nyerni, mely aránylag olcsóbb 
is lesz mint az eddigi gázvilágitás.

— A lyceum ez idei tornavizsgája junius hó 
7-ikén lesz a korcsolya téren. A bemutatandó gya
korlatok sorrendje: 1. Felvonulás 16-os oszlopokba és 
felállás a szabadgyarkorlatokhoz. 2. Hymnus. 3. Sza
badgyakorlatok. 4. Előtornászok csapat tornázása a 
korláton. 5. Versenyek : a) az alsóbb osztályok számára 
síkfutás, b.) a felsőbb osztályok számára összetett 
verseny (súlydóbás és magas ugrás.) 6 Vívás. (Iskola 
vivás. 7. Játék („Fehér és fekete.“) és („Hajitó labda.J 
8. Győztesek jutalmazása és elvonulás. Felhívjuk erre 
a testnevelés iránt érdeklődő közönség és a szülők 
figyelmét.

A Szkleno fürdőbe vezető gyalog utón még 
mindig ott hevernek a döntött szálfák és a turistáknak 
nem csekély boszankodására, szerfelett megakadályoz
zák az arra menést. E tárgyban már többször fel
szólaltunk s azt hittük, hogy végre valahára e szálfák 
onnét eltávolhttattak, inig e napokban az ellenkezőjéről 
kellett meggyőződnünk Hát mikor csinálnak már ott 
rendet ? ?

—• Vizsgálatok. A helybeli ev. lyceumon az 
elmúlt héten vették kezdetüket a vizsgálatok, és pedig 
az érettségi írásbeliekkel. Összesen 43 növendék jelent

kezett. A szóbeli érettségi vizsgálat Dr. Baltik Frigyes 
püspök elnöklete alatt június 22—25-éig fog megtar
tatni. A kormányt Dr. Szlávik Mátyás, az eperjesi ev. 
collégium e. i. igazgatója fogia képviselni. A többi 
osztályok vizsgálatai jún. 6—20-áig lesznek.

— A F. M. K. E. selmeczi választmánya a legu
tóbb tartott gyűlésén egy szükebb bizottságott küldött 
ki, hogy javaslatokat tegyen a mindinkább fogyó egye
sületi tagok számának növelése tekintetében. Ezen 
bizottság egyik javaslata folytán az elnökség azon 
kérelemmel fordult Nyitrára a központhoz, hogy a 
selmeczi választmánynak engedjen át díjtalanul tagsági 
okleveleket, melyeket azután hasonlóan díjtalanul jut
tathatna kifüggesztés czéljából azon iparosainknak, 
kereskedőinknek, kik az egyesületnek most is tagjai. 
A szükebb bizottság ez által azt akarja elérni, hogy 
azok is, kik eddig távol tartották magukat a hazafias 
czél támogatásától, arra serkentessenek, hogy a F. M. 
K. E. tagjai sorába lépjenek.

— Hontmegyei hírek. Állásáról lemon
dott főszolgabíró. Igaz sajnálattal vesszük a 
hirt, hogy Nedeczky Árpád báti főszolgabíró, miután 
őtet Czibulya László alispán „kötelesség mulasztás"- 
miatt állásától felfüggesztette, arról lemondott. A fő
szolgabíró városunkban is ismert egyéniség és itt is, 
úgy mint kerületében is jó hírnek örvendett. Hogy 
mi okozta felfüggesztését és ennek folytán lemondását, 
nem tudjuk, de hogy ez ok nélkül nem történhetett, 
arra nezve a legnagyobb garanczia Czibulyu László 
alispán ismert igazságossága, hogy egy régi megyei 
tisztviselővel szemben rászolgáltatott ok nélkül ily 
szigorúan bánjék el. Kelőmben hisszük, hogy az 
odiozus ügy még nyilvános felderítést fog találni. — 
Korponai polgármesterré bizonyára egyhan- 
hangulag Plachy Gyula szakálosi földbirtokos lesz meg
választva, ki a jelölést már el is fogadta. A választás 
junius 11-én lesz. Bút bán s i p i s t á k jártak, kik 
eléggé jó aratásra tettek ott szert, de mégis vesztesek 
lettek ; mert mint halljuk, a jómadarakat sikerült le
tartóztatni. Ez ügyben ide is sürgönyöztek a kapitány
sághoz, de a sipisták jónak látták városunkat elkerülni. 
Itt bizony nem akadtak volna jóhiszemű bolondokra.

— Az akadémiai valetánsok múlt cszütörtökön 
kezdették meg a „ballagást". Zeneszó kísérettel vonul
tak végig a városon kísérve fiatalabb társaik által és 
énekelve a mindig bánatos hangulatot keltő „Ballag 
már a vén diák tovább 1..“ dalt. Jövő hó 4 én lesz a 
valéta báljuk és ezzel búcsút vesznek városunktól, 
mely mindig oly örömest látta őket falai között és ha 
egy-egy, sőt többen későbben közülök mint filiszterek 
ismét ide visszaballagnak, mint régi jó ismerőseink, 
mint hozzánk tartozók lesznek fogadva. Kiket pedig a 
legnagyobb tanító, az életsors soha se hozna ide vissza : 
azok is emlékezni fognak ránk, itt töltött szép diák
életükre. Ez alkalomból felvetjük az eszmét: nem le
hetne-e évről-évre a valetálóknak mondjuk tiz, tizenöt 
vagy húsz év utáni találkát adni itt Selmeczen, mi e 
város nagy örömére és a collegialis szellem ébren 
tartására szolgálna.

— Nagy zivatar és égi háború vonult el múlt 
keddről-szerda reggelig tartó éjjelen városunk és kör
nyékünk felett, mely a vetésben és gyümölcsfákban 
kárt nem tett ugyan, de nagy kárt okozott egy sze
gény bélabányai gazdának, kinek háza, két tehene és 
borja egy villám csapás következtében teljesen elpusz
tult. A teljesen izolált házacska romhalmazzá égett, 
a két tehén és borjú szintén összeégett. Szerencse, 
hogy emberélet nem esett áldozatul, mert a menykő 
az istállóba csapott be és igy embert nem sújtott csak 
tűzvészt okozott. Ugyanezen éjjel FelsőaRóna kül- 
utczánkban is tűz támadt és elhamvasztott egy házat. 
Úgy mondják ezt is villámcsapás okozta, de a vizsgálat 
kiderittette, hogy gondatlanság. A tüzet csak
hamar lokalizálták a begybányai kincstári tűzoltók.

— A városunkban is oly szép feladatot tel
jesítő piarista-rendet nagy gyász érte tartományi fő
nökének, Frank Ferencznek elhunytéval A jeles tudós, 
emberbarát és hazafi temetésén Panek Ödön helybeli 
gymnasiumi igazgató is részt vett és az itteni rendház 
nevébe koszorút helyezett a ravatalra. — A julius 
havában megtartandó választási káptalani gyűlésig a 
tartomány főnöki teendők vezetésével Kalmár Endre 
kiérdemült rendfőnök lett megbízva.

— A Heincz házat bontják már ; csákányütés 
hangzik, falra-fal omlik s a szürke vakolatpor sűrű, 
gomolygó felhőkben szállong fal itt is, ott is ; mintha 
valami elriasztott szellemek volnának e libegve lassan 
tovavonuló gomolyagok, s csak nehezen tudnák ott 
hagyni az ősi helyet. Á kert gyepét munkások lába 
tiporja, taliga kereke nyikorogva barázdálja. Csak rö
vid idő telik bele, s a szép kies fekvésű, előkelő kül
sejű Heincz ház helyén csak kőhalmaz, törmelék és 
por leszen. A földi dolgok múlandósága közvetlenül 
hat reánk ily alkalmakkor, s bizonyos bánatos érzelmet, 
méla merengést kelt bennünk. De itt is áll az, hogy 
uj élet nő a régi romjain. A lerontott falak helyén 
uj, büszke, hatalmas épület fog emelkedni, az uj aka
démiai palota, s igy, ha a sajnálkozás egy nemével 
tekintünk is ama ház romboltatására, másrészt öröm
mel tölt el, hiszen e rombolás kezdete az uj építés
nek, az uj szebb alkotásnak, mely hivatva van, váro
sunk hírét emelni, a hazának alaposan képzett szak
embereket nevelni, azért tehát: csak derekasan előre 
a rombolással, hogy mielőbb láthassuk az építkezést 
is. — Az építési vállalatot a jeles Lühne és Strenge 
czég nyerte el és kötelezte magát az épületet már f. 
é. október haváig „fedél alá" hozni.

— Sztankay Ferencz gyógyszerész derék pol-. 
gártársunknak a szent-antali utón levő viz- és gőz
malmában már legközelebb megkezdik az őrlést, mit 
a hozzánk érkezett több rendbeli tudakozódásra ezen
nel hírül adunk és felhívjuk erre, t. közönségünk 
figyelmét.

— Piacz rendészetünkre nézve a következő 
panaszt vettük: „A fogyasztó közönség érdekében 
nagyon kívánatos volna, ha a kofáknak és a viszeláru- 
lóknak bizonyos ideig az élelmiczikkek megvétele betil
tatnék, mint az más városokban van; mert a szegény 
nép és egy általában a fogyasztó közönség olcsóbban 
vásárolhatná be a szükségelt élelmiszereket, mint ha 
azokat kénytelen másod kézből megvenni."— Hát 
bizony e panasznak igaza van és rendőrségünk már 
ezen rég óhajtott segíteni, sajnos hogy az etekintetben 
érvényben levő rendeletek értelmében a szabad bevá
sárlási jogot, ha az mindjárt viszeladási czélzatból tör
ténik is nem korlátozhatja. Ép azért nem hihetjük, 
hogy, „más városokban" ilyféle bevásárlási korlátozás 
léteznék, ha pedig létezik, akkor az hallgatagon eltűrt 
abusus. —■ A tagadhatatlanul nagyon is érzett bajon 
csak kormányrendeletileg lehetne segíteni.

— Kerékpárositott rendőrség. Miután lovasi- 
tani rendőrségünket a városnak módjában nem áll, 
egy része ezentúl kerékpárositva lesz. A bicziklik már 
meg is érkeztek és most gyakorolják be magukat 
azokon a rendőrtisztek és rendőrök egy része, hogy 
szükség esetén gyors szolgálatukat veloczipéden is 
végezhessék, esetleg, de nem az ismeretlen, tetteseket 
üldözőbe is vehessék.

— Hirtelen rosszul lett és összeesett a Szent 
háromságtéren tegnap szombaton délután Laszke 
Antal bankai városi erdővéd úgy, hogy neje, ki mel
lette volt, zokogva rohant a kapitánysághoz e szavak
kal: „jaj istenem, férjem meghalt!" A gyorsan elő
hívott és megjelent Dr. Tandlich Ignácz az ájult erdő
védet csakhamar felélesztette és most itt Selmeczen 
ápolás alatt áll.

— Klincsok Náczó hundstosziar okoskodásai.
Zujságban olvastam, hogy nagy veszekedés van zerdők miatt. 

Látod, Hanzó, povedálom, bányák miatt nincs veszekedés és nem 
és lehet soha, mert mi zigazságos jó nép — hej, bo prisszam — 
régi jó nép vagyunk és azok is maradunk.

Zalföldről, vagy Szedmohraczkáról nem régen zide került egy 
vándor és povedálja nekem : földeket kaptok, tartsatok velünk, fel- 
zosztyuk földeket! Mosolyogni muszáj volt rajta s mondom : föl
deket? Hol vannak? Fárolj le a bányába velünk s Ígérj nekünk 
jó bányát, de nem földeket. Zostoba népség zasztat hiszi bányász 
zcmber nem okos s hagyja magát bolonditanyi. Ale dosztau nehány 
kalpakot és zelis párolta magát zinnét.

Ha zén jó zuramra a schichtenmeister zurra valaki rosszat 
akarja mondanyi, zengemet is bánt és jaj annak neki. De ki prakti- 
kánst szidja, zakkor nem szólok semmit

Mit vét a szegény Náezkó? ziszik pálinkát, veszekedik zott 
hon nem csinálja semmi rosszat, nem lopja semmit, sak néha kis 
dinaraitot és ezért is zelesapják

Novaezesztán isfelsö rózsa utczában lesz viz. Nem fog kelleni 
gájsztot már lent városban vízzel kevernyi annak a Náezkónak, ki 
arra lakik.

Zenyim jó zismerős, a Drosgyák ki már van provisians 
tanácsolja aztat nekem : sokat ne okoskodj, mert téged fognak ki- 
okoskodnyi. Nák, povedálom rá, azért fogom okoskodnyi a jövő 
hétre is. Addig is : Pohvalen 1

A kis Czunna és a hosszú Weisz.
Rendkívüli közgyűlési kinreminiczenczia.
(Olvasd közgyűlési tudósításunkat) 

Tűzrendészetről volt szó.
(Volt is közben nagy hű-hó) 
Főkomandans mondotta; 
Minden ember hallotta, 
Hogy bár kicsi, nagy légyen, 
Tüzörséget űzessen. — 
Kis Czunának házában 
Talán nyolcz szoba is van, 
De a hosszú Weiszéban 
Talán csak fél annyi van. 
Pedig szobák szerint megy 
A fizetség, már mind egy — 
Nagy ház-e vagy kicsi-e, 
Hány terem is van benne. — 
Oh, be szép disputa volt! 
Nem is esed benne folt; 
Csak egy kérdés merült fel. 
Tessék ezt oszlatni el: 
Mi köze kis Czunának 
Vagy hosszú Weisz házának 
Közügy rendészetében ? .
Személy van szint’ kérdésben ? I 

Selmeczi teleton-hirmondó „Ujság“ 
Zóna idő: május 29-ike, vasárnap d e. 9 óra pontban 

Naphossza 15 ó. 36 p. Holdfény: Elsőnegyed. Névnap: örüljetek 
börziánerek: Maxi.

A mai étlap délben: Czibereleves makarónival. Töltött burgonya 
vaníliás krémmel. Macskagerinez bazsálrósza salátával. Korpa
galuska aszalt szőlővel,

Vacsora: Pirított szunyogezombok.
*

Előszó
Mélyen szomorodott szívvel jelentjük, hogy a telefon-hírmondó 

„Újság" felelőtlen szerkesztője, a spanyol kormány hívásának 
engedve, iMadridba utazott, hogy ott ellválalja a kubaságban 
szenvedő külügyek vezetését. Midőn ez útjára sok szerencsét 
kívánunk, egyszersmind azon meggyőződésünknek adunk 
kifejezést, hegy szerkesztőnk ötletei ott sem fognak spanyol 
czizmába szorulni. *

Vezérczikk.
Negligenczia Ezt a szót lehetne jelző igéül felírni az ég 

boltozatára. Negligenczia, nembánomság uralkodik a tatár 
murzától kezdve a brazíliai haezienderoig, a főmuflitól az 
utolsó kuvaszig. Bömböljenek bár a jankik ágyúi, s szök
kenjen fel bár a spanyolviaszk ára, rendületlen egykedvű
séggel nézi azért a polgárság zöme, mint zöldéi a fii, s 
mint vágják az erdőket. A fásult egykedvűség altató morfium- 
csepjei áthatották már az egész társadalmat; a fáradt szem 
nem viselheti el többé a magasabb eszmék ragyogását, s a 
szándékos nemlátás fátyola mögé búvik. S ha akad egy 
hang, mely felriasztaná a szunnyadó tömeget, az csak olyan, 
mint a Memnon szobrá-é, csak süket bálványoknak szól az. 
melyek csakis a bűvös szócső fensóbb hangzatára mozdulnak 
meg. Ez állapot tűrhetetlen I Be kell állnia a világrengető 
katasztrófának, melyet ime megjósolunk, s akkor, oh akkor 
fejtetőre bukik sok bölcs határozat s az ember nem 1 esz 
panaszok forrása.

*
Tárcza.

A 4o-ik epigramma most szülemlik Spanyolországban.
A női ideál. (Irányregény töredék a 12. századból.) Zelma nagyot 

nyújtózik selyempárná nyughelyén, s hanyagul nyúl a 
czigaretta után, melyet rózsás ujjúnak egy nyomására az
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automata már égve nyújt-eléje. Nehány szippantás után el
csavarja a fonokinematograf gombját, hogy a mai nap 
eddigi szenzáeziósabb eseményeiről tájékozva legyen. De 
ime hirtelen kitárul az ajtó, s könnyektől nedvestilt szemmel 
berohan egy fiatal ember, mire Zelma szeme felvillan. „Ah. 
Edgár, ön itt?! — Igen, itt! Nem törődve a világ szájával 
nem tekintve azt, mennyire kompromittálom magam avval, 
hogy egyedül, kísérel nélkül önhöz jöttem, ide siettem, hogy 
megmondjam, hogy többé el nem hagyom. Jó híremet fel
áldoztam önért e lépéssel, de bízom női becsületében, hogy 
nem fog visszaélni védtelen helyzetemmel; csak azt mondja 
meg, szeret-e még?! Ön elcsábított, szerelmet esküdött, s én 
hittem édes szavainak, s most — oh, érzem, látom, hogy 
elhidegiilt irányomban; de én bizonyosságot akarok Zelma! 
szeret-e még?
(A folytatás a nyájas olvasó képzeletére bizatik).

*
Külföld.

A spanyol kormány, mint megbízható forrásból értesülünk, 
Európaszerte keresi a macskákat, melyek a forró gesztenyét 
kikaparják számára a fűzből.

Belföld.
Boncolási tanfolyom.. Mint halljuk, ezentúl minden képviselője

löltnek vizsgát kell letennie a boxolásból, hogy elveinek igaz 
létét kellőleg argumentálhassa. E őzéiből boxólási tanfolyamot 
nyitnak, melyen a városi képviselők is nyerhetnek oktatást, 
de csak teoreticze, a prakszis másoknak lévén fönntartva. 

Névmagyarosítás. Lepsényi Miklós, meggyaratási következ
tében, ministeri engedély nélkül „Lepényidre változtatta 
nevét.

A kvóta olyan kottává kezd lenni, melyet a világ leghíresebb 
kvartettje sem fog többé összhangban eljátszhatni. ,

A „Dezsők". Minden Dezső ez idő szerint nagy politikus. Például: 
Bánffy Dezső, Szilágyi Dezső, Perezel Dezső, Pronay Dezső, 
Gromon Dezső stb. csak kár, hogy még Pulszky Gusztikét 
nem hívják — Dezsőnek.

*
Helyi hírek.

Ingyen vacsorával tartotta a minap egy sűrűn látogatott ven
déglős a nála söröző és borozókat. E ritka, de indokolt bő- 
keziiseg megérdemelné, hogy egy bizonyos kör emlékköny
vébe jegyeztessék, tudomás és miheztartás végett — a 
jövőre nézve.

üj kertdisz, A helybeli építészet megmutatta, hogy méltán sora
kozhatnék a renesszánsz miivészeihez, mert igazán páratlan 
jó ízlés és eredeti ötlet kell hozzá, oly szép pavillont állí
tani, mint a milyen a „Vigadó" kertjében gyönyörködteti a 
közönséget.

*
Színház és művészef.

Színi engedély városunkban, mint értesülünk, egyelőre senkinek 
ki nem adatik, miután a senatus nem tűri a konkureneziát.

*
írod— és ivód — alom.

Az előbbi egyelőre alszik, az utóbbi aztán annál éberebb.
*

Törvényszék.
A sűrűbben előfordult éjjeli verekedésekben részt vetteket elitélték 

egyenként két havi aludttejkurára.
*

Vadászat.
A tisztelt tiszteletbeli vadász urak ezennelünnepélyesen meg

hivatnak a legközelebb tartandó baklövészetre.

Szerkesztői üzenet.
Kis bak fisnak. Igaza van; a „Szűz imája" nagyon szép, de most 

már ritkábban hallható e zeneköltemény.
Érdeklődő. A városi erdőkben gombázni és fázni is szabad, csak 

fajzani — azaz fajzási (faelhordási) jogot gyakorolni — nem.
*

Apró hirdetések.
A vigadó kertjében bérbeadó egy pavillon, de csak úgy, ha a 

bérlő el is viszi.

Házeladás ••••••

Körmöczbányán.
A körmöczbányai Felsö-utczában fekvő 

egy emeletes „Prokscha‘‘-féle ház 
szabadkézből, jutányos áron eladó. A ház
ban két szép lakás és egy üzlethelység van, 
pinczével, házhoz tartozó helyiségekkel és kis
kerttel. — Venni szándékozók forduljanak sze
mélyesen vagy levélileg

Antal sütőmesterhez 
UlügUöö Mlllal Selmeczbányán, 

mint a ház tulajdonosához.

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Meghívó I
A midőn van szerencsém a tisztelt közön

ségnek becses tudomására hozni, hogy az ál
talam bérelt vigadó kertje immáron helyreállit- 
tatott. és abban, egy egészen

uj tekepálya 
építtetett, egyúttal bátor vagyok a n. é. közön
séget mély tisztelettel felkérni, hogy vendéglői 
és kerti helyiségemet nagyra becsült tömeges 
látogatásával megtisztelni kegyeskednék, Ígérve, 
hogy kitűnő ételek és italok felszolgálása, vala
mint előzékeny kiszolgálás által, legfőbb törek
vésem leend teljes megelégedését kiérdemel
hetni.

Kitűnő tisztelettel

HAZELADÁS.
Alulírott betegeskedése miatt szabadkézből szán

dékozik eladni a Honvéd-utcza 57/1. sz. a. fekvő egy 
emeletes jó karban lévő házát kerttel együtt olcsó 
áron a legrövidebb idő alatt. Közelebbit megtudhatni 
a háztulajdonosnál Kiváló tiszteletltel

CZUNNA JÓZSEF.

Anyag eladási hirdetés!
Az uj akadémiai palota felépítésénél sziik- 

ségszcrülég labontandó H<‘iiiez-féle ház 
és hozzátartozó melléképületek

anyaeja
úgymint deszkák, zsindelyek, ajtók 
ablakok, lépesók, kályhák stb. eladók. 
Az eladást eszközli a helyszínen levő építkezési 
iroda, s felkéretnek a. venni szándékozók, hogy 
oda forduljanak.

Augusztus 1-töl átadó a Sembery- 
féle házban levő nagy terem mel
lékhelyiségekkel és kávéházzal. 
Az átvevő az összes berendezé
sekkel, vagy ezek nélkül veheti át 
a mostani bérlő Jfj. Ochtendung 
Ignácztól, már angustus 1-én vagy 
kívánatra előbb is e helyiségeket.

Bővebbet megtudhatni

Dimák E. üzletében.

Szklenó-fürdöü
Tisztelettel köztudomásra hozom, hogy az 

általam bérelt

szk lenófü rdöi vendéglő ben 
képes vagyok, úgy jó konyha, mint kitűnő mi
nőségű sör, természetes jó bor és kávéházi italok, 
valamint pontos kiszolgálás által a legnagyobb 
igényeknek is megfelelhetni.

A megnyílt fürdőévad alatt a vendéglő. 
épületében levő szobák is olcsó napi ár mellett 
rendelkezésére állanak t. vendégeimnek és teljes 
H3.pl BllcbtíclSt, beleértve a szobát, reggelit, 
étlap szerinti ebédet és vacsorát, kiszolgálást 
1 fit 50 kr. tol 2 fit napi ár mellett nyújtok 
az elő és utó évadban. — Geletneken Túrosán 
János urnái jó es olcso alkalmatosság mindig 
kapható, azonkívül az állomásnál alkalmatosság 
minden vonatnál van.

A midőn még kijelentem, hogy úgy mint 
eddig is főtörekvésem leend t. vendégeim teljes 
megelégedését kiérdemelhetni, egyúttal kérem 
nagyrabecsült pártfogását s ezzel maradok

kitűnő tisztelettel
BOCK .I AXOS.

vendéglős.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUHAPEST, Ai:drássy-ut 29. (I. em.) 

Raktár: BÉCS, I., SeiS ergasse fl. szám.
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A „SZAKDBIE” ezüstáru-gyár,
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított. Geramb J. J. unió tulajdona,

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
isi i ii <1 e n ii e ixi íí e x ii & t si i* 111,

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolO' 
kát, gyertyatartókat, serlegeket, 

dísz-emléktárgyakat és verseny dijakat, 
mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 

pipere-tárgyakat, stb. stb.

ltá.'véFiiizi

Winterstein Bernát,
vendéglős.
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üveg-, porczellán-, lámpa-, tükör- és képraktára
Selmeczbánya.

Tisztelettel ajánlom a n. é. közönség becses figyelmébe a terassZon lévő 
mely áll ; porczellán és fajancze asztali-, 

kávé (mokka) szervizekből; színes és kristály 
és likörös készletekből; a legújabb gyártmányú 

aranyozott és diófa rámás 
hajlított faszékekből, vas

raktáromat,
fekete 
boros 

és üzleti lámpákból;
függöny rámákból;

thea asztalkákból; porczellán, majolika és terakotta
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újonnan berendezett dús 
kávé- és Ihea készletből; 
festett és vésett, sörös, 
asztali, függő, sálon, irodai
tükrök és képekből; ablak 
mosdÖ-asztalokból, loilette- és 
vázák és figurákból, tömérdek igen szép nippesekből ; továbbá china-ezüst díszmű
áruk és evőeszközökből ; mindennemű optikai kristály szemüvegek, czvikkerek, 
lorgnettek és minden hozzátartozó kellékekből — a legnagyobb választékban és 
különféle árakban.

Teljes tisztelettel

DUKÁSZ GYULA.
ajoizsaíp sa qasazapuauaq

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Helmeczbányán. 1898.
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